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După un drum destul de obositor cu autocarul pe ruta Iași – București, cu avionul pe 

ruta București – Stutgart și cu trenul pe ruta Stutgart-Karlsruhe ne-am cazat duminică, 22 mai 

2016 la Kettelerheim unde am fost plăcut surprinși să întâlnim în cadrul personalului două 

romance care ne-au întâmpinat cu bucurie.  

  Prima noastră săptămâna din stagiu a fost minunată, plină de activități și de emoție. 

Cea mai emoționantă  a fost întâlnirea cu gazdele noastre: Waltraud Koger, Vagia Rapti și 

Ralph Lucanus, persoane care s-au dovedit foarte prietenoase și amabile. Eram nerăbdători să 

începem stagiul. După ce am făcut cunoștință cu profesorul nostru, Ralph Muller Lucanus, am 

descoperit în dumnealui nu doar un profesor ci un adevărat prieten care întotdeauna, cu 

zâmbetul pe buze ne explica sau ne ajuta atunci când întâmpinam o problemă.   

  Ceea ce mi s-a părut de-a dreptul impresionant a fost faptul că pe toată durata stagiului 

accentul a căzut pe practică. De fapt, realizând multe aplicații practice ne-am fixat  foarte bine 

cunoștințele teoretice. Din păcate, făcând comparație cu sistemul nostru de învățământ ne-am 

dat seama cât de mult este ignorat aspectul practic și legătura între ceea ce învățăm noi la 

școală și ceea ce se cere pe piața muncii. În primele 5 zile de stagiu am învățat să aplicăm în 

practică noțiunile elementare ale limbajului PHP ( variabile, operatori, funcții predefinite, 

operații specifice etc.) .  

  Pe durata primei săptămâni,  am beneficiat și de un curs de 10 ore de limbă germană, 

cu Vagia Rapti (Vaia, cum îi spuneam noi). Pregătirea noastră lingvistică a început de fapt în 

România, unde pe durata a 20 de ore d-na prof. Sabina Cihodaru ne-a predat noțiuni de bază în 

limbă germană, niciunul dintre noi necunoscând absolut deloc această limbă.   

 Vaia ne-a predat într-o manieră extrem de plăcută, combinând aspecte teoretice cu 

aplicații practice și exerciții de fixare a noțiunilor studiate. În urma orelor de limbă germană 

dar și a experiențelor trăite acolo am conștientizat cu toții cât de important este să cunoaștem 

cât mai multe limbi străine, că acesta va fi  un atu important pentru noi, atât pe plan 

profesional cât și pe plan personal.  

 

     Prima săptămână  a trecut pe nesimțite, noi având un program  foarte încărcat, deoarece am 

ținut morțiș ca în timpul liber să vizităm absolut tot ceea ce se putea vizita. Eram fascinați de 

tot ceea ce era în jurul nostru și nu doream să pierdem nici o ocazie de a trăi experiențe noi, de 

a vizita locuri noi. Pot spune că am vizitat obiective turistice splendide, locuri la care nici nu 

îndrăzneam vreodată să visăm. În Karlsruhe am avut bucuria chiar în prima zi să putem vizita 

gratuit Muzeul de Științe ale Naturii, unul dintre cele mai mari muzee de profil din Germania, 

unde am zăbovit mult, fascinați de expozițiile minunate de pești și animale, unele vii altele 

împăiate, pe lângă care nu puteai trece nepăsător. Ne-a impresionat  și Catedrala St. Stephan, 

cea mai veche biserică catolică din oraș. Vineri, am avut în programul stabilit de gazde și 

vizita la Muzeul de Artă și Tehnologie Modernă, ZKM. Am rămas extrem de impresionați de 



ceea ce am văzut acolo. Am realizat cu adevărat cât de evoluată este tehnologia din jurul 

nostru, și cât poate fi ea de folositoare în toate activitățile de zi cu zi. Spre după amiza am 

vizitat emblema orașului, Palatul, împreună cu Grădina Botanică, un loc liniștit unde oamenii 

vin des să se relaxeze. Weekend-ul a fost și el unul plin. Sâmbătă am fost în Strasbourg 

deoarece fiind aproape de graniță ne-am dorit să vizităm Parlamentul European și Catedrala 

Nôtre-Dame, iar duminică am vizitat orașul Heidelberg și drept ghizi ne-au  fost profesorul 

nostru Ralph și soția lui româncă, Adela. Ne-am plimbat pe Podul Vechi peste râul Neckar, 

unde am admirat o competiție de canoe, am mers pe Calea Filozofilor, iar destinația finală a 

fost Castelul. Am urcat cu funicularul pentru a ajunge la acesta. După ce am vizitat ruinele 

castelului ne-am desprins cu greu privirile de la încântătoarea priveliște asupra orașului. 

Și uite așa am intrat în a două săptămână de stagiu.  

  La compania Alfatraining, domnul Ralph ne-a încurajat să aplicăm cunoștințele 

învățate în săptămâna precedentă realizând un site pentru a ne convinge singuri de diferența 

dintre un site static și unul dinamic. La toate aceste cunoștințe s-au mai adăugat și altele 

precum : introducerea de formulare în site, crearea și utilizarea unei baze de date, utilizarea 

elementelor MySQL pentru a administra bază de date client-server (inserare, actualizare, 

ștergere, selectare) și exemple de tabele create în interiorul bazei de date.     

 În prima săptămână am exersat aplicații în limbajul PHP, iar în cea de a doua  aplicații 

cu baze de date MySQL, urmând ca aceste cunoștințe să le integrăm în produsele noastre 

finale.  

   La finalul stagiului, după ce am prezentat produsele noastre finale, site-ul Școlii de vară 

„Pasi spre succes”, edițiile I-VII, proiect la care mulți dintre noi, cei prezenți acum la stagiu în 

Germania am participat în anii anteriori, site-ul Concursului „ Urmașii Principelui Cantemir”, 

concurs ce se desfășoară anual, de zilele liceului în cadrul simpozionului și site-ul Liceului 

Teoretic „Dimitrie Cantemir”- Iași, actualizat, am primit certificatele de participare la stagiu, 

precum și Europass Mobility în care sunt specificate atât activitățile desfășurate pe durata 

stagiului de formare profesională precum și competențele și abilitățile achiziționate.  

   Nici a doua săptămână    nu a fost lipsită de activități culturale și obiective 

turistice. Am vizitat Grădina Zoologică din Karlsruhe, o grădină imensă cu tot felul de specii 

de animale de la cele mai întâlnite până la cele mai bizare. Europabad a fost o dorință de a 

noastră într-o după amiaza târzie, ploioasă. Ne-am distrat de minune! Pe lângă mișcarea pe 

care am făcut-o înotând de zor în bazinele uriașe, ne-am dat în numerose tobogane pline de 

capcane și ne-am relaxat în jacuzzi-ul de afară. Vineri am vizitat în Stuttgart  Muzeul 

Mercedes, nu numai băieții ci chiar și noi fetele fiind copleșiți de frumusețea mașinilor expuse. 

Am fost norocoși că ultima noastră zi în Germania am petrecut-o în faimoasa și luxoasă 

stațiune Baden-Baden. Ghidați de preotul român Bogdan Stavarachi de la Capela românească 

Mihail Sturdza, am aflat foarte multe despre istoria locului, am vizitat Casinoul și am văzut 

casele de vacanță ale unor renumite vedete americane de cinema (nu am fost atât de norocoși 

să îl întâlnim chiar pe George Clooney)  

 În data de 5 iunie 2016 am plecat spre casă, drumul fiind de data aceasta mai scurt, 

traseul de la București la Iași fiind făcut acum cu avionul.  

   Și uite așa o experiență minunată din viețile noastre a trecut parcă prea repede. Cu toate 

că ne era dor de familiile noastre ne-am fi dorit să mai dureze măcar încă două săptămâni.    



 Ne-am dat seama cât de mult a contat această experiență pentru noi, cât de mult va contribui 

la construirea viitorului nostru, atât pe plan profesional cât și la dezvoltarea noastră ca oameni 

interesați mereu de de cunoaștere! Acest proiect a însemnat pentru noi o șansă grozavă să ne 

dezvoltăm pe multe planuri, ne-am îmbogățit orizontul. Am conștientizat și cât de importantă 

este muncă în echipă, de fapt pe toată durata proiectului am fost ca o familie. Am realizat cât 

de mult trebuie să învățam pentru ca viitorul nostru să fie unul cât mai strălucit, în țara noastră 

sau în Europa și cât de importantă este cunoașterea  limbilor străine.       


